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WORKSHOP “PARTENERIATE EDUCAȚIONALE ÎNTR-O EUROPĂ UNITĂ” 

CEHIA – PRAGA/ 4-9 Septembrie 2017 

WORKSHOP "EDUCATIONAL PARTNERSHIPS IN A UNITED EUROPE" 

CZECH - PRAGUE / 4-9 September 2017 

 

Date generale ale proiectului de activitate: 

Scop: Promovarea și dezvoltarea de parteneriate educationale cu unități de educație naționale și 

europene 

General data of the project: 

Aim: Promoting and developing educational partnerships with National and European Education 

Institutes 

Componența și atribuțiile echipei CCD: 

- responsabil activitate și formator Georgeta Bolojan 

- organizator și formator Minodora Gavrilă 

- organizator  Marilena Huiu 

- realizator imagine Stana Iuliana 

 

CCD team and attributions: 

- coordinator and trainer Georgeta Bolojan 

- organizer and trainer Minodora Gavrilă 

- organizer Marilena Huiu 

- marketing Stana Iuliana 

Rezultate așteptate: schimb de bune practici, oportunități de parteneriate cu școala 

Malostranské Gymnázium Cehia – Praga (european) sau parteneriate între școlile aparținătoare 

participanților la activitate (la nivel național) 

Expected results: exchange of best practices, partnership opportunities with Malostranské 

Gymnázium Czech - Prague or partnerships between schools belonging to the participants 

(at national level). 

Anexe: lista participanților 
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RAPORT DE ACTIVITATE / STUDY VISIT REPORT 

 

 

  Praga, un oraș în inima Europei, prin care curge 

istorie ... de la Carol al IV-lea (Podul Carol, 660 ani), 

Castelul milenar din Orașul Regal, Biserica Sf. Clement 

din Orașul Vechi, zeci de poduri, clădiri monumentale, 

capele, legende, muzică şi art nouveau oriunde întorci 

privirea ... până la Vaclav Havel ... în jur de 1,7 milioane 

locuitori și 12 milioane vizitatori doar anul acesta. 

Prague, a city on the heart of Europe, through history unfolds ... from Charles IV (Charles 

Bridge, 660 years old), the King's Castle, St. Clement's Church in the Old Town, dozens of 

bridges, monumental buildings, chapels, legends, music and art nouveau everywhere ... to 

Vaclav Havel ... about 1.7 million people and 12 million visitors this year. 

 

 

O școala localizată în Mala Strana (Orașul Mic) 

A school located in Mala Strana (Small Town) 

 

 

  

Sala de sport 

The gym 

 

                                        

Laboratorul de chimie                 

The chemistry lab 
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 La etajele inferioare sunt clase 

nepavoazate, doar mobilier și elevi. 

Către etajele superioare unde profesorii 

pot ajunge cu liftul pentru care au card 

de acces ... pereții capătă culoare, 

personalitate și multă ospitalitate. 

On the lower floors are  basic 

formal classes, only furniture and 

pupils. To the upper floors, where 

teachers can reach the lift by access card ... the walls get 

color, personality and a lot of hospitality, good steps for 

non-formal activities. 

 

 

 

 

 

 

În spatele fiecărei clase este spațiul 

profesorului 

Behind each class is the teacher's corner 

 

             Loc de relaxare pentru elevi. 

             Relax area (not only) for students. 
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Prezentarea sistemului educațional ceh: 24 ore/ 

săptămână, 2 diriginți la o clasă, 5 ore engleză din clasa I, 

o săptămâna de intercunoaștere la început de an la munte, 

înot obligatoriu, ski din clasa a 7-a, fără diferențe salariale 

semnificative ca vechime, ... pregătiți de grevă.  

 

 

 

Basic informations of the Czech educational system: 

24 hours / week, 2 class tutor-teachers, 5 hours English from 

1st class, school strated with one week outside for 

intercognition and consolidation of organizational identity, 

mandatory swimming for children, 7th grade skiing, no 

significant salary differences by old but significant by 

results, ... ready for strike. 
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Foto de pe acoperișul școlii unde de altfel, se țin ore 

Photo on the roof of the school where there are activities and regular hours left 

 

 

 

Echipa CCD București 

CCD Team Bucharest 
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Bune practici despre proiectele educaționale 

Good practices on educational projects 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Concluzii: ce putem transfera in școlile noastre...  

 

Conclusions: What can we transfer to our schools… 

 

 

 

 

 

 

 

Conturarea unui parteneriat. Grupuri de lucru 
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Building a partnership. Working groups 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Discuții între participanți 

Discussions between participants 
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Final. Congratulations. Without words... 

 Final. Felicitări. Fără cuvinte... 
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FEED-BACK-URI PARTICIPANȚI 

 

 

  Respect. Implicare. Înțelegere. Bucurie 

 Armonie. Actual 

 Excepțional! 

 O mare oportunitate pentru 

realizarea de proiecte. Experiență 

foarte utilă și frumoasă. 

 Activități interesante, utile. 

Atmosferă plăcută 

 Un workshop deosebit, ca 

întotdeauna! Mulțumesc! 

 Organizatori: BRAVO! 

 O experiență nouă, utilă într-un oraș minunat! 

 Interesant, distractiv, relaxant! Felicitări!   

 Un schimb interesant de experiențe. 

 Noutăți. Interculturalitate. Prieteni noi. Locuri frumoase. Echipă super! 

 Atmosferă plăcută, creatoare, oameni minunați. 

 Un curs interesant și interactiv. 

 O experiență utilă și interesantă 

 Continuarea unor astfel de cursuri de perfecționare 

 Totul a fost minunat! Felicitări echipei CCD!!! 

 O temă bine aleasă. O experiență profesională excelentă. Felicitări echipei CCD. Dorim 

să participăm și la alte workshop-uri. 

 Felicitări! Tema abordată și echipa CCD București. Profesionalism – echipă 

 Interesant. Educativ. Relaxant. Comunicare profesională. Interacțiune. 

 Tema potrivită. Transparență. Interactivă. Deconectantă 

 Nota 10 pentru organizatori. Nota 10 pentru ambientul uman. Nota 10 pentru oameni. 
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 Interacțiune. Cunoaștere. Formare 

 Foarte util. Deja implementăm 

 Workshop foarte util și interesant. Experiență plăcută. 

 Un gând frumos. Frumosul – altarul sufletului – generat de oameni frumoși într-o 

atmosferă frumoasă! 

 Felicitări!!! Foarte interesant!   

 Foarte util. Interesant. Bine venit în activitatea cadrelor didactice. Înmulțirea acțiunilor 

de acest fel. 

 Interesant. De repetat! 

 Interesant. Atractiv. Îndemn pentru a iniția proiecte. 

 Tema workshop-ului a fost atinsă – Interculturalitate în spațiu european. Schimbul de 

experiență cu școala din Praga foarte interesant – asemănări și deosebiri între cele două 

țări. Totul a fost eficient. 

 O experiență frumoasă, bine organizate activitățile. Atmosferă caldă, deschisă. 

 Proiecte. reușită. Adrenalină. Garantat reușit. Amiciție! 

 Temă de actualitate. Informații noi, proiecte interesante. Util. Tenacitate, formatori 

excepționali, înțelegere, implicare 

 Europa. Mișcare 

 Proiect. Schimb de 

experiență. 
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FEED-BACK PARTICIPANTS 

 

Respect. Involvement. Understanding. Joy - Harmony. -  Amazing! - A great opportunity to carry 

out projects. - Very useful and beautiful experience. - Interesting, useful activities.- Pleasant 

atmosphere 

 A great workshop, as always! Thank you! - Organizers: BRAVO! -  A new experience, useful in 

a wonderful city! - Interesting, fun, relaxing! - Congratulations! - An interesting exchange of 

experiences. - 

 News on topics and methods. – Intercultural approach - New friends. Beautiful places. Super 

team! - Pleasant, creative atmosphere, wonderful people. - An exciting and interactive course. - 

A useful and interesting experience – Don’t stop these initiatives as training courses - Everything 

was great! -Congratulations to the CCD team !!! - A well-chosen theme. - Excellent professional 

experience. Congratulations to the CCD team. We also want to participate in other workshops. -  

Congratulations! -The topic approached and the CCD Bucharest team. Professionalism - team 

 interesting. - Educational. Relaxing. Professional Communication. Interplay. -  The right theme. 

- Transparency. Interactive. -  10 for the organizers. 10 for human environment. 10 for people. - 

Interaction. - Knowledge. Formation  Very useful.- We already implement it! -  Workshop very 

useful and interesting. - Pleasant experience. - A beautiful thought.- The beautiful - the altar of 

the soul - generated by beautiful people in a beautiful atmosphere! - Congratulations !!! - 

Interesting! - Very useful. -Interesting. Welcome to the work of teachers. Multiplying this type 

of actions. Interesting. - Repeat! -Interesting. - Attractive. I urge you to initiate projects. - The 

theme of the workshop was reached – Intercultural action in European space. - Experience 

exchange with the Prague school wasx very interesting - similarities and differences between the 

two countries. Everything was efficient. - A beautiful, well-organized activities. - Hot, open 

atmosphere. - Projects. Success. Adrenalin. Guaranteed successful. Friendship! -  Important 

theme. New information, interesting projects. Useful. Tenacity, exceptional trainers, 

understanding, involvement -  Europe. Movement -  Project. -Exchange of experience. 

 

 

Va urma ... 

Is not the end, keep eyes on us ... 

 


